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 لغيـــاب الـــسيد ســـيمونوفيتش، تولـــت الـــسيدة  انظـــر 
 ديريام، املقررة، رئاسة اجللسة

 .٠٠/١٥ة  افتتحت اجللسة يف الساع 

ــارير املقدمــ   ــالنظــر يف التق ــراف مبوجــب   ة م ــدول األط ن ال
 )تابع( تفاقيةاال من ١٨ املادة

ــر  ــدوريانالتقريـــــــــ ــاين ان اجمل الـــــــــ ــان الثـــــــــ معـــــــــ
ـــث ـــألذربيج والثالـــ ــابع( انـــ  ;CEDAW/C/AZE/2-3) )ت

CEDAW/C/AZE/Q/3 and Add.1)  

بناء علـى دعـوة الرئيـسة اختـذ أعـضاء وفـد أذربيجـان                - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

 ٩  و٧املادتان 

أشـارت إىل أنـه بـالنظر إىل االفتقـار          : رالسيدة نويباو  - ٢
إىل بيانــات مقارنــة بــشأن مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية   
والعامة، تعذر على اللجنة تقيـيم التقـدم الـذي أحرزتـه الدولـة              

وحثــت احلكومــة علــى تقــدمي املعلومــات الالزمــة يف . الطــرف
 .تقريرها املقبل

النتخابية القائمـة علـى األغلبيـة مـن         وقالت إن النظم ا    - ٣
قبيل نظـام االنتخابـات القـائم يف أذربيجـان تعتـرب علـى نطـاق                

ــة للمرشــحات     ــري مؤاتي ــنظم غ ــا إذا  . واســع ك ــساءلت عم وت
كانت احلكومة قد اختذت خطوات لزيادة عدد النـساء الـاليت           

يف مواقـــع اختـــاذ القـــرار يف أجهـــزة الدولـــة وغريهـــا مـــن هـــنَّ 
 يف اومـضت قائلـة إهنـا ترغـب أيـض     . العـام مؤسـسات القطـاع   

معرفــة مــا إذا كانــت األطــراف الــسياسية يف أذربيجــان تلقــت 
تـدابري لتعزيـز    أيـة   خـذت   ُتاكانـت قـد      ومـا إذا     ا حكوميـ  المتوي

 .مشاركة املرأة يف هذه األحزاب

ــان  - ٤ ــسيد فلنترمـ ــن    : الـ ــافية عـ ــات إضـ ــب معلومـ طلـ
ا يف اختـــصاص جهـــات تنـــسيق الـــشؤون اجلنـــسانية ومهامهـــ  

 .الوزارات املختلفة

ــسيدة - ٥ قالــت إهنــا   :)أذربيجــان(حــسينوفا  هجــران ال
النـساء  عـدد   الرغم من ارتفاع    تتفق مع الرأي القائل بأنه على       

شغلن مناصـــب إداريـــة متوســـطة يف تـــاألذربيجانيـــات الـــاليت 
 يف احليــاة الــسياسية  اناقــص ال يــزال متثيلــهن  اخلدمــة املدنيــة،  

ت تـــدابري عالجيـــة علـــى املـــستوى  اختـــذومـــع أنـــه . والعامـــة
التشريعي، ال يزال هنـاك الكـثري الـذي يلـزم القيـام بـه لتثقيـف             

مــا يعتريهــا نفــسها مــن  املــرأة وتــشجيعها علــى التغلــب علــى   
 يف املائـــة مـــن ٥١وتـــستأثر املـــرأة بنـــسبة . حتيـــزات وخمـــاوف

القاعدة االنتخابية ومع ذلك ال تـزال هنـاك حمابـاة للمرشـحني             
وقـد القـت اجلهـود املبذولـة        .  صناديق االقتراع  من الذكور يف  

يف مجهوريـة ناخـشيفان     جناحـا بـاهرا     هذا االجتاه   مسار  لعكس  
ــذايت  ــاحلكم ال ــة ب ــستفيد وأعربــت عــن األمــل  . املتمتع يف أن ت

 .احلكومة املركزية من الدروس املكتسبة يف هذا السياق

جملــس اختــاذ يف أعقــاب إنــه وواصــلت حــديثها قائلــة   - ٦
املتعلق باملرأة والـسالم واألمـن      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لقرار  ااألمن  

وشــارك العديــد مــن أصــحاب  . جــرى إنــشاء ائــتالف نــسائي 
املصلحة السياسيني واملنظمات غري احلكومية يف هذا املـشروع         

 .املخصص لتعزيز التضامن النسائي

 قال إن اجلهود املبذولة     :)أذربيجان (السيد قربانوف  - ٧
 اإلناث يف اجلهاز القضائي قد أمثـرت        لزيادة عدد األعضاء من   

 يف املائـة مـن      ١٢وعلى سبيل املثال تبلغ نسبة القاضيات اليوم        
بني تسعة قـضاة يف احملكمـة       من  اضيتان  ، وهناك ق  مجيع القضاة 
أمــني املظــامل املعــين  وتــشغل امــرأة أيــضا منــصب  . الدســتورية

ــسان شــأهن   ــوق اإلن ــك حبق ــني   ٦٦شــأن ا يف ذل ــن ب ــة م  موظف
وتترأس النساء بعض األحـزاب     .  يف وزارة العدل   ا موظف ١٩٥

 .السياسية املسجلة

ــرانالـــسيدة  - ٨ ــسينوفا هجـ ــان (حـ وجهـــت ): أذربيجـ
ــسبة      ــه إىل ن ــذي أشــارت في ــا االســتهاليل ال االهتمــام إىل بياهن

 .املوظفني الذكور إىل اإلناث يف عدة وزارات حكومية
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 ١٤  و١٠املادتان 

اقض واضـح بـني البيـان       أشار إىل تنـ   : فلنترمان السيد - ٩
ــرأة يف        ــشاركة امل ــى م ــدات عل ــدم وجــود تقيي ــد بع ــذي يفي ال

واجلـدول الـذي يظهـر أن       )  من التقرير  ٤٠الصفحة  (الرياضة    
عـــدد النـــساء الـــاليت يـــشاركن يف الرياضـــة أقـــل بكـــثري مـــن   

وتساءل عما إذا كانت احلكومة قد نظرت يف وضـع          . الرجال
واتج تدابري كثرية جيـري     أي أطر زمنية أو آليات رصد لتقييم ن       

 .اختاذها لتطوير التربية اجلنسانية وحتسينها

ــسيدة - ١٠ ــد   : شــني ال ــت عــن شــكوكها إزاء التأكي أعرب
أن املـرأة تـشكل نـسبة أعلـى بقليـل مـن الرجـل يف القـوة                  على  

ــة ــد ،العامل ــت مزي ــساء     ا وطلب ــدد الن ــشأن ع ــات ب ــن املعلوم  م
ليــة وبـــشأن  العــامالت كنـــسبة مئويــة مـــن القــوة العاملـــة الك   

 .الوظيفيمركزهن 

ــساواة يف    أو - ١١ ــت املـ ــد عّرفـ ــوانني البلـ ــارت إىل أن قـ شـ
األجر على أهنا املساواة يف األجر مقابل القيـام بالعمـل نفـسه،             

تـــساءلت عمـــا إذا كانـــت احلكومـــة ســـتنظر يف تغـــيري هـــذا  و
التعريــف لكــي يكــون متــسقاً مــع اتفاقيــة املــساواة يف األجــور  

تـساوي  مة العمل الدولية الـيت أشـارت إىل         املربمة يف إطار منظ   
 .عن العمل املتساوي القيمةلعاملني والعامالت لاألجور 

وفيمــا يتعلــق بالتــشريع احلمــائي الــذي مينــع املــرأة مــن  - ١٢
 أشـــارت إىل أنـــه ،القيـــام بوظـــائف شـــاقة أو حمفوفـــة بـــاخلطر

 ،توجد اختالفات يف الرأي حول املقصود بالعمـل الـشاق          رمبا
ــ ــال ،هوإىل أنـ ــة حـ ــى أيـ ــرة   ، علـ ــار الفقـ ــتعني يف إطـ ــن ٣يـ  مـ
. بـصورة دوريـة   التـشريع   هذا  استعراض   يف االتفاقية    ١١ املادة

الــسياسة احلكوميــة علــى الرجــل أيــضا  وتــساءلت مل ال تطبــق 
 .املرأة على اجلمع بني احلياة العائليـة وحيـاة العمـل   تشجع  اليت  

ــد اوأخــري ــت مزي ــصح   ا طلب ــة وال ــن العمال ــات ع ــن املعلوم ة  م
 .وحاالت اإلعاقةوالتعليم فيما خيص النساء 

، أشـارت إىل    ١٢يف ما يتعلق باملادة     : السيدة بيمنتل  - ١٣
وبغــض النظــر عــن بعــض املنــاطق الريفيــة،  ، للتقريــراوفقــأنــه، 

ميكـــن للمـــرأة احلـــصول علـــى خـــدمات طبيـــة، مبـــا يف ذلـــك   
وســألت عــن .  دون موافقــة زوجهــا،تنظــيم األســرةخــدمات 

 جيري اختاذها للتـصدي للتقييـدات القائمـة املتعلقـة      التدابري اليت 
 .حبق املرأة يف تنظيم األسرة

 لتقريـــر صـــادر عـــن منظمـــة غـــري  اوقالـــت إنـــه وفقـــ  - ١٤
حكومية حالت القوالب النمطيـة اجلنـسانية يف بعـض األحيـان            
دون ممارسة املرأة حلقوقها اإلجنابية عن طريق تـشجيع ممارسـة           

. جـــنس اجلـــننية علـــى أســـاس االنتقائيـــعمليـــات اإلجهـــاض 
وسألت عما تقـوم بـه احلكومـة ملنـع هـذه املمارسـات ومـا إذا                 

. مبكـرة يف سـن    كانت تـضع أي تـدابري ملنـع ممارسـة الزجيـات             
 أشــارت إىل أنــه بــالرغم مــن الــسماح بتعقــيم اإلنــاث   اوأخــري

بتوصـــية طبيـــة ومبوافقـــة الـــزوج والزوجـــة علـــى الـــسواء فـــإن 
ــات ال ــيم عملي ــى تعق ــق عل ــ(الرجــال  ال تطب ــن ٦٧فحة صال  م

 . لذلكا وطلبت توضيح،)التقرير

 فأعربـت   ، يف اللجنـة   اعـضو  بصفتها   حتدثت: الرئيسة - ١٥
من قبيل صـحة    بأمور  عن قلقها إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق        

 مـشرية إىل أنـه بـالرغم        ،األم وصحة الطفل والوفيات النفاسـية     
ــارت إىل   ــة أشــ ــدمي يف حتــــسن حــــدوث مــــن أن احلكومــ تقــ

 للمـــصدر اوفقـــتتبـــاين  فـــإن األعـــداد  ،دمات الـــصحيةاخلـــ
لنظـر  مـستعدة ل  وتساءلت عما إذا كانت احلكومـة       . املستخدم

ــية علــــى النحــــو    يف اعتمــــاد تعريــــف دويل للوفيــــات النفاســ
 ومـا إذا كانـت      ،املنصوص عليه يف التصنيف الدويل لألمـراض      

قد اختذت أي خطـوات لتوحيـد طرائـق مجـع البيانـات وتقيـيم        
 .ب املتبعة لديهااألسالي

ــيمز  - ١٦ ــسيدة س ــادة  : ال ــارة إىل امل ــت إن ،١٤باإلش  قال
حمنة النساء الريفيات ليـست هـي الوحيـدة مـن نوعهـا بالنـسبة               

 إذ مييــل األشــخاص الــذين يعيــشون يف املنــاطق ،إىل أذربيجــان
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ــة   ــة إىل محايـ ــلوهبم الريفيـ ــن   أسـ ــر مـ ــاة أكثـ ــدي يف احليـ التقليـ
معرفــة مــا إذا تــود وقالــت إهنــا . نظــرائهم يف املنــاطق احلــضرية

ــة أي خطــط لتحــسني اهليكــل األساســي       ــدى احلكوم كــان ل
 ومــا إذا ،يف تلــك املنــاطقوســبل تقــدميها لخــدمات الــصحية ل

كانت هناك بالنظر إىل العوملة واالجتاه حنو اقتصاد الـسوق أي           
 .قواعد حلماية البيئة الطبيعية يف املناطق الريفية

 ســألت ،١٤إىل املـادة  أيــضا ة باإلشـار : الـسيدة جــرب  - ١٧
. عن وقع التحـول حنـو اقتـصاد الـسوق علـى النـساء الريفيـات               

وذكّرت بـالتخلي عـن ممارسـة تقـدمي قـروض بـشروط ميـسرة               
 وســألت عمــا تفعلــه احلكومــة ملــساعدة  ،إىل النــساء الريفيــات

املرأة يف إنشاء مشاريع  صغرية وحتسني وصوهلا إىل اخلـدمات           
يف معرفــة اخلطــوات الــيت أيــضا ا ترغــب وقالــت إهنــ. التعليميــة
لربنـامج الطويـل األجـل املعـين     الكامل للتنفيذ من أجل   اختذت  

 .٢٠٠١الذي استهل يف عام باملرأة يف املناطق الريفية 

 على سؤال الـسيد     ا رد :)أذربيجان( السيدة باغريوفا  - ١٨
 قالــت إنــه يف الوقــت الــذي ال حتظــى فيــه الرياضــة    ،نترمــانلف

الوضـع  فقد حتـسن     ،الفتيات يف أذربيجان  موما بني   بالشعبية ع 
 لتــــشجيع الــــشباب علــــى املــــشاركة وجــــرى عمــــل الكــــثري

 .الرياضة يف

 علــى األســئلة  ا رد:)أذربيجــان (الــسيدة يوســوبوفا  - ١٩
ــصاد   ــسانية واالقت ــسألة اجلن ــة بامل ــسياسات  ،املتعلق ــت إن ال  قال

أنـشئت  نه قـد  إاجلنسانية حتظى بأولوية بالنسبة إىل حكومتها و 
 مبـا يف ذلـك      ،برامج اقتصادية كثرية قائمة علـى أسـاس اجلـنس         

وأضـافت  . ٢٠٠٥برنامج احلـد مـن الفقـر الـذي نفـذ يف عـام           
قائلة فيما يتعلق بتأثري التحـول حنـو اقتـصاد الـسوق إنـه جـرى                

األقـاليم  إنشاء برامج عدة إضافة إىل صندوق حكـومي لتنميـة           
سـيما املـرأة    ملـواطنني وال وتقدمي املساعدة واالئتمان إىل مجيع ا  
 .لتشجيعها على مباشرة األعمال احلرة

باإلشـارة إىل   :)أذربيجـان  (حـسينوفا  هجران   السيدة - ٢٠
يوجــد أكثــر مــن مليــون مــسألة عمالــة املــرأة، أشــارت إىل أنــه 

الجئ يف أذربيجان وأن الالجئات استفدن مـن مراكـز العمـل            
ــارض العمــل يف    ــدن ومع ــيت أ يف امل ــاليم ال ــات عــدت األق ترتيب

لتـــدريب  “لعمـــلاقـــرى ”ا أنـــشئت أيـــضو. للعمـــل املؤقـــت
العــــاملني مبــــا فــــيهم الالجئــــات العــــامالت يف جمــــال إنتــــاج 
التجهيزات والسلع املتخصصة الالزمة للصناعة وبوجه خـاص        

وجـرى تقـدمي اسـتحقاقات عـدة إىل النـساء           . النفطيـة صناعة  ال
ــى و    ــساعدهتن يف احلــصول عل ــال مل ــديهن أطف ــاليت ل ظــائف ال

ــا  ــاظ هبـ ــدة    ،واالحتفـ ــى عـ ــون علـ ــون املعوقـ ــصل املواطنـ  وحـ
 .منازهلمخدمات متخصصة يف 

وقالت إن الـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة يـشكالن             - ٢١
هــذه وتقــدم  ،ة الوطنيــةيســتراتيجية الــصحاال مــن ا هامــاجــزء

يف األقـاليم   مـن املقاومـة     بيد أن هناك قدرا مـا        .ااخلدمات جمان 
ــرة ــيم األســ ــ ،لتنظــ ــة زى يعــ ــه إىل اآلراء الدينيــ ــزء منــ . يف جــ

االنتقائيـــة علـــى اإلجهـــاض عمليـــات وأوضـــحت أن ممارســـة 
جنس اجلنني مستمرة على الرغم من استحداث بـرامج         أساس  

مجلــة أمــور منــها اآلثــار الــسلبية احملتملــة  حــول لتثقيــف النــاس 
ووافقت على أن هناك الكثري ممـا ينبغـي القيـام بـه             . لإلجهاض

 .اية األسرة وتنظيم األسرةللتشجيع على رع

ــه مــسألة تــوفري    - ٢٢ هياكــل وأشــارت إىل مــا تنطــوي علي
ــة     ــاطق الريفيـ ــة يف املنـ ــحية كافيـ ــدمات صـ ــية وخـ ــن أساسـ مـ

 مـــا يتعـــذر الوصـــول إىل املراكـــز الـــصحية  اوكـــثريمـــشاكل، 
حافالت صحية لتقدمي خـدمات عامـة       وقد مت جتهيز    . اإلقليمية

تدريبيـة  دورات   اأيـض  نظمـت و. ومتخصصة إىل القرى النائيـة    
مبساعدة األفرقة الطبية األجنبية لتحديث مهـارات العـاملني يف          

 .متنوعة مبا يف ذلك تنظيم األسرةجماالت جمال الصحة يف 

 قالـت إن خطـة      :)أذربيجـان ( ينوفاسح إرادة   السيدة - ٢٣
بـالرغم مـن أن   و. رصد املـسائل اجلنـسانية    تتيح  التعليم الوطنية   
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 للـــصبيان افـــرص الوصـــول املتكـــافئ إىل التعلـــيم متاحـــة جمانـــ
والفتيات يف املناطق الريفية متيل الفتيـات يف األسـر الفقـرية إىل             

ــل العمــر   ــزواج يف مقتب ــنقطعن عــن الدراســة ومــن مث ال ومت . ي
. بــرامج جلعــل الــشابات يواصــلن دراســتهن يف املــدارسوضــع 

 يف املائة مـن املعلمـني       ٤٠نسبة  ن  وأضافت قوهلا إن النساء ميثل    
. الطــالب يف املائــة مــن ٥٠نــسبة وت التعلــيم العــايل آيف منــش
املــوظفني واإلداريــني يف حــضانات   بــني نــسبة النــساء  وتبلــغ 

 . يف املائة١٠٠قرابة األطفال 

رغـم أنـه، مـن      قالـت   ): أذربيجـان (ينلي  حـس السيدة   - ٢٤
ور النـــساء قـــد ال توجـــد فـــروق بـــني أجـــ الناحيـــة القانونيـــة، 

أقــل وظــائف عمومــا النــساء يــشغلن علــى اعتبــار أن والرجــال 
 يف املائــة مــن ٧٠فــإن إمجــايل أجــورهن ال يبلــغ ســوى مرتبــة، 

هنــاك العجــز، وإنــه فيمــا يتعلــق باســتحقاقات . أجــور الرجــال
الرجـال ألن االسـتحقاقات تعتمـد علـى درجـة           تـام مـع     تكافؤ  
 ٧٥لنـساء بنـسبة    تـستأثر ا ،٢٠٠٣ لبيانات عام    اووفق. العجز

يف املائة من العـاملني يف مؤسـسات التعلـيم والـصحة واحلمايـة              
اجملـاالت   يف املائة مـن العـاملني يف         ٧٠ االجتماعية والرياضة و  

وإدارة األعمــال التجاريــة  يف املائــة يف ٤٥ والفنيــة والثقافيــة؛ 
ــة    ــا مــن اجملــاالت التجاري ــارات وغريه ــة يف ٣٠ و؛العق  يف املائ

 يف ١٠  و؛ يف املائـــة يف جمـــال الزراعـــة٢٠  و؛ةجمـــال الـــصناع
 .املائة يف جمال البناء

باإلشــارة إىل تكلــم ): أذربيجــان(الــسيد قربــانوف   - ٢٥
بوجود حاالت يف أذربيجان ال تتحقـق فيهـا         القائلة  اإلحياءات  

ــساء،     ــني الرجــال والن ــساواة يف األجــر ب ــاك فأوضــح امل أن هن
يف رجـــال والنـــساء مـــساواة مطلقـــة مبوجـــب الدســـتور بـــني ال

 .العمل حميط

وقال إن القانون اجلنائي ينص على جزاءات ضـد أي           - ٢٦
 العقد عمل مـع امـرأة حامـل أو تـريب طفـ            خيل ب صاحب عمل   

ــألم  و. اصــغري ــى  حيــق ل ــغ   احلــصول عل ــة حــىت يبل إجــازة أموم

 جـزاءات يف حـال وقـوع      اوهناك أيض . طفلها الثالثة من عمره   
ــهاكات يف جوانــب أخــرى مــن ح   ــاة العمــل  انت ــهاي ــى  ،من عل

 .على السالمة املهنيةعدم احملافظة  ،سبيل املثال

أوضــح أن باالســتحقاقات االجتماعيــة، وفيمــا يتعلــق  - ٢٧
نوعا من خمتلف أنـواع االسـتحقاقات،        ١٥القانون ينص على    

واســتحقاقات  ،مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال إجــازة األمومــة
 .ملعيلواالستحقاقات يف حال فقدان االعجز، 

ــري - ٢٨ ــعة    اوأخـــ ــة خاضـــ ــسائل البيئيـــ ــار إىل أن املـــ  أشـــ
وبــالرغم مــن وجــود قــانون  . لالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة

علـى  ففي حالة حدوث أي تنـازع        ،حلماية البيئة يف أذربيجان   
القـانون الـوطين والقـانون الـدويل        أي من أحكام    اإلطالق بني   

 .لقانون الدويللاألسبقية تكون 

أوضـحت أن مجهوريـة     ): أذربيجان( غلوييفا   السيدة - ٢٩
وعلـى  .  مـن أذربيجـان    اتـشكل جـزء   ذاتيـا   ناخشيفان املـستقلة    

 يف جمـايل    ا عامـ  ١٥الرغم من وجـود حـصار علـى املنطقـة دام            
ــصراع     ــسبب الـ ــصاالت بـ ــصاد واالتـ ــق االقتـ ــاغورنو املتعلـ بنـ

.  فـــإن ناخـــشيفان تعكـــف علـــى تنميـــة اقتـــصادها ،كارابـــاخ
ثر مـن نـصف الـسكان الـذين يعملـون يف            أكوأردفت قائلة إن    

 .مشاريع جتارية صغرية ومتوسطة احلجم هم من النساء

قالــت إهنــا ال تعلــم    ): أذربيجــان (الــسيدة أفنــدييفا   - ٣٠
ما يتعلـق   شاكل يف   تواجه م مصدر التقارير اليت تفيد بأن املرأة       

ربنامج االئتمانات الصغرية الذي جيري تنفيذه مبساعدة أملانيـا         ب
ــتقين  والوك ــاون الـ ــة للتعـ ــة األملانيـ ــديرها   ف. الـ ــربامج تـ ــذه الـ هـ

ــصارف خاصــة   ومــا تقــوم بــه احلكومــة هــو جمــرد رصــد       ،م
 ،مـن عـدم تلقيهـا ائتمانـات      تـشكو   كانـت املـرأة     وإذا  . العملية

 .إىل املعرفة باملمارسات التجاريةفذلك يعزى إىل افتقارها 

علــى تعقــيم الال يطبــق ملــاذا  ســألت :لــسيدة بيمنتــلا - ٣١
ال يطبق جملـرد الـتفكري      وهل هو حمظور قانونا، أو أنه        ،الذكور

وبــالنظر إىل أن إجــراء التعقــيم . القــائم علــى القوالــب النمطيــة
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 تـساءلت عمـا إذا      ،أبسط على الرجال بكثري منـه علـى النـساء         
 . من أشكال التمييزالكان ذلك ال ميثل شك

 ا قالت إن الـسؤال الـذي طرحتـه سـابق          :السيدة شني  - ٣٢
مل تتحـدث عـن املـساواة       فهـي   . مل يفهم على الوجه الـصحيح     

معرفــة مــا إذا كانــت وإمنــا تــود يف األجــر مقابــل العمــل نفــسه 
مقابـل العمـل    املساواة يف األجر    تطبيق مبدأ   أذربيجان تنظر يف    

وقالت إن تركـز الرجـال والنـساء واضـح يف      . املتساوي القيمة 
 املختلفـة الـيت      لكـن األعمـال    ،قطاعات خمتلفة يف سوق العمـل     

 .قد تكون هلا نفس القيمةيقومون هبا 

تعقــيم ردت بقوهلــا إن : حــسينوفا هجــران الــسيدة - ٣٣
 ، يف أذربيجـان امقبولـة عمومـ  غـري  بساطة ممارسـة  هو بالرجال  

. املنفـردة احلـاالت   عـدد قليـل مـن       مع أنه حيـدث يف الواقـع يف         
 ذكـر هلـا     بل إنه ال  مسألة قوالب منطية أو متييز      وليست املسألة   

 .يف القانون

حيـــصلون علـــى األجـــر وقالـــت إن الرجـــال والنـــساء  - ٣٤
وحتــث املــرأة . املتكــافئ إذا كــانوا يقومــون بالعمــل املتــساوي  

وأي افتقـار  .  على أن تسعى جاهدة لشغل مناصـب عليـا   ادوم
ــة    ــب النمطيـ ــزى إىل القوالـ ــاملرأة ال يعـ ــهوض بـ ــو ؛إىل النـ  وهـ

أضافت قوهلـا  و.  الذي تلقتهحبجم التعليمتتعلق  ببساطة مسألة   
 ،إنه ال توجـد أي قوالـب منطيـة إذا تعلـق األمـر باختيـار املهنـة                 

ــار     ــة يف اختيـ ــل احلريـ ــرأة والرجـ ــاة وللمـ ــاحليـ ــيت  ةالوظيفيـ الـ
 .افيه يرغبان

 
 ١٦  و١٥املادتان 

حثـت احلكومـة علـى حتديـد        : أبياه - السيدة كوكر  - ٣٥
قالت إهنـا تلقـت     و. سن الزواج للمرأة مبا يتفق مع سن الرجل       

مــن هــذه الزجيــات، الــيت  كــبريا  امعلومــات تــشري إىل أن عــدد 
، تأخـذ   ا عامـ  ١٢تشتمل أكثريتها علـى بنـات تبلـغ أعمـارهن           

ــة  ــود  . شــكل مراســم ديني ــة مــا إذا كانــت  وقالــت إهنــا ت معرف
فمـا الـذي    وما مل يكن األمر كـذلك،        ،الزجيات الدينية صاحلة  

عمـا إذا   اوتساءلت أيض. ميكن عمله لوضع حد هلذه املمارسة    
قــوق املــرأة يف زجيــات مــن هــذا      حلمحايــة  كانــت هنــاك أي  

 وبوجه خـاص    ،األطفال مثرة هذه الزجيات   مركز   وعن   ،القبيل
 .ما إذا كان بإمكاهنم احلصول على املرياث

 سـألت عـن إنفـاذ منـع         :كـداري  - السيدة هـالربين   - ٣٦
ت إن وقالــ. دون الــسن القانونيــة بالنــسبة ملــن هــن   الزجيــات 

عـــن هـــذه بيانــات  تتــوفر لـــديها  احلكومــة علـــى مــا يبـــدو ال   
ــشار    الزجيــات  ــرف بانت ــسه يعت ــانون نف . هاحــىت وإن كــان الق

وفيما خيـص مـسألة املعاشـرة غـري املـسجلة، وملـا كـان التقريـر                 
يفيد بأن القوانني املتعلقة حبقوق املـرأة يف امللكيـة واملـرياث  مل              

سجل، قالـت إهنـا ترغـب يف    تعاجل التعايش غري الرمسي وغري امل     
معرفة القوانني احملددة املطبقة يف هذه احلاالت وأنواع احلمايـة          

 . وبوجه خاص النساء الصغريات السن،النساءالتامة هلؤالء 

 عمــا إذا كانــت حقــوق امللكيــة تغطــي اوســألت أيــض - ٣٧
 مبـا يف ذلـك األصـول        ،مجيع أنواع األصول الناشئة عن العمـل      

يــل حــسابات االدخــار وحقــوق التقاعــد     مــن قباملاديــة غــري 
مـن قبيـل   املتوقعـة  املتراكمة يف أثناء احلياة الوظيفية أو األصول     

 .املكاسب احملتملة

ــارت أو - ٣٨ ــه وفقــــــ شــــ ــا ورد يف ا اإىل أنــــ ــر ملــــ لتقريــــ
ــ( ــت    ،)٨٥ فحةصالـ ــة إن كانـ ــق يف النفقـ ــران احلـ ــن نكـ  ميكـ

 قد تصرفت علـى حنـو غـري مالئـم         الزوجة اليت تطالب باإلعالة     
عمــا إذا كــان ذلــك يعــين أن املــرأة وتــساءلت داخــل األســرة، 

 . يف زواجهاخملصةإذا مل تكن تفقد احلق يف النفقة 

 بــشأن ا لتقريــر صــدر مــؤخراإنــه وفقــومــضت تقــول  - ٣٩
تؤول للرجـال عمومـا هـذه    خصخصة األراضي يف أذربيجان،   

ــر املمتلكــات  ــسائد يف   ااملخصخــصة نظ ــوي ال ــام األب  إىل النظ
وســـألت عمـــا إذا كانـــت   . التقليديـــةألذربيجانيـــة األســـرة ا

خطوات لتصحيح ما آلت إليـه عمليـة     أي  احلكومة قد اختذت    
 .اخلصخصة من متييز
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ــسيدة - ٤٠ ــت إنــ ): أذربيجــان( حــسينوفا هجــران ال ه قال
مشكلة الزواج املبكر للغاية قائمـة  مراء يف صحة القول بأن       ال

ة الفقــرية مــن يف أذربيجــان وبوجــه خــاص يف املنــاطق اجلنوبيــ  
وقالـت  .  لكن ال توجد إحصاءات بشأن هـذا املوضـوع         ،البلد

إن احلكومة قلقة للغايـة بـشأن املـسألة وهنـاك جلنـة تعمـل مـع                 
إنـــه يف عـــام وأضـــافت تقـــول . مجاعـــات دينيـــة للتـــصدي هلـــا

حـضره ممثلـون    املـسألة    عقد مؤمتر رئيسي بـشأن هـذه         ٢٠٠٦
 احلكومـة تنظـر     وأوضـحت أن  . اجلميع الطوائف الدينيـة تقريبـ     

 .ا عام١٨يف رفع معدل السن القانوين لزواج الفتيات إىل 

ــانوف الــسيد - ٤١ ــه يــضيف إىل  ): أذربيجــان (قرب قــال إن
 ،أنـه إن كانـت هنـاك أسـباب شـرعية          ذكر يف هـذا الـصدد        ما

فإن سـلطات املنطقـة احملليـة الـيت يوجـد فيهـا قاصـر يرغـب يف                  
ملـدة أقـصاها    لـزواج    ل ةالزواج ميكـن أن ختفّـض الـسن القانونيـ         

وتوقــع أن هــذا احلكــم رمبــا وضــع كجــزء مــن   . ســنة واحــدة
 .اليت تتم يف سن مبكرة جداتنظيم الزجيات 

ــى  - ٤٢ ــسؤال وردا عل ــق بال ــة،   املتعل ــدان احلــق يف النفق فق
ــبب    ــشكل س ــدم اإلخــالص ال ي ــة اأوضــح أن ع ــدان النفق .  لفق

 بــسبب بعــض ،وقــال إن ذلــك ال حيــدث إال إذا رأت احملكمــة
 . أن الزوجة ال تصلح لتربية الطفل،لتصرفات العائليةا

ــائ  - ٤٣ ــضى قــــ ــة   الومــــ ــة علمانيــــ ــان دولــــ  إن أذربيجــــ
ــ ــى    ،لدســتورها اوفق ــة عل ــإن الزجيــات الديني ــذلك ف  ونتيجــة ل

. الرغم من االحتفال هبا فهي ال تنطوي علـى أي آثـار قانونيـة             
وقــال إن النــاس أحــرار يف االحتفــال بــزواجهم علــى الطريقــة   

 غــري أن ،ة إىل جانــب االحتفــال بطريقــة الــزواج املــدين  الدينيــ
احلق يف املرياث ويف املمتلكات املشتركة ال ميـنح إال يف سـياق             

ديين الـ زواج  الـ إن األطفـال مثـرة      فـ بطبيعة احلال   و. زواج رمسي 
 ويف هذه احلـاالت يوجـد   ،ال ميكن وضعهم مبعزل عن القانون  

 اللطفـل شـك   نح ا وميـ األبـوة   إثبـات   إجراء بسيط ميكن مبوجبـه      
 .ويةما من أشكال وثائق اهل

ــسة - ٤٤ ــات    : الرئي ــى املعلوم ــد أذربيجــان عل شــكرت وف
وأشــارت إىل أن أذربيجـان لــديها قائمــة  . الـشاملة الــيت قـدمها  

اإلرادة لـديها   مـن األحكـام الـيت وضـعت لـصاحل املـرأة و            رائعة  
 واملـسألة الـيت هتـم اللجنـة هـي           ؛السياسية لتنفيذ هذه األحكـام    

 .فة ما الذي جيري تنفيذه فعالً على أرض الواقعمعر

 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 
 


